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Reykhólaskóli 

Hólabær er hluti af Reykhólaskóla, sem er sameinaður leik-, grunn- og tónlistarskóli. Skólinn hefur 

það hlutverk að veita menntun eins og hún gerist best á hverjum tíma. Lögð er áhersla á að vellíðan, 

jákvæðni, stuðningur og vingjarnleiki einkenni öll samskipti. Einkunnarorð skólans eru: vilji er vegur. 

Þau vísa til þess sem skólinn væntir af nemendum sínum, þ.e. að leggja sig fram, leggja metnað og 

alúð í öll verkefni sem þarf að leysa og að þeim séu allir vegir færir.  

Gildi skólans eru, við: 

- berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu 

- tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum 

- ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti 

- göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs 

- stöndum saman og vinnum saman 

- sýnum umburðarlyndi og kærleika 

- erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur 

- gætum trúnaðar í málefnum annarra 

- hvetjum alla til heilbrgis lífernis. 

Samstarf Hólabæjar og Reykhólaskóla, grunnskóladeild 

Í lögum og aðalnámskrá leik- og grunnskóla kemur fram að skylt sé að koma á samstarfi leik- og 

grunnskóla. Tilgangurinn er að auðvelda barni þá breytingu sem verður á lífi þess þegar það fer úr 

leikskóla yfir í grunnskóla og að sú þekking og færni sem börnin öðlast í leikskóla verði grunnur fyrir 

námið í grunnskólanum.  

Markmið samstarfsins er:  

 að efla tengslin milli skólastiganna 

 að skapa samfellu í námi og kennslu  

 að koma til móts við þarfir nemenda og stuðla að markvissari uppbyggingu náms á mótun 

skólastiga 

 að auka gagnkvæma þekkingu og skilning kennara á námi barna og starfsaðferðum hvors 

skóla 

 að stuðla að vellíðan og öryggi barna við að flytjast á milli skólastiganna 

Til að ná áður nefndum markmiðum vinna skólarnir tveir eftir áætlun sem endurskoðuð er í byrjun 

hvers skólaárs sem felur í sér samvinnu skólanna yfir veturinn ásamt nokkrum áhersluatriðum og 

verkþáttum fyrir hvorn skóla. Á þessu starfsári, 2020-2021 er ekkert barn í skólahóp. 
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Markmið leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 31) segir: „Í leikskólum á velferð og hagur barna að vera leiðarljós 

í öllu starfi. Veita á börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og 

örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla á að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn 

njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 

Starfshættir leikskóla eiga að mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla eru að:  

a. fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,  

b. veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

c. hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og eins svo að 

börnin fái notið bernsku sinnar, 

d. stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

e. leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,  

f. rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd 

þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta.“  

 

Hagnýtar upplýsingar  

Hólabær er opinn alla virka daga frá kl. 7:45 til kl. 16:15 og er einsetinn leikskóli. Hólabær er með 

heimasíðu, http://holabaer.leikskolinn.is/ og lokaða Facebook síðu fyrir foreldra barna í leikskólanum. 

Dagskipulagið á Hólabæ er í stórum dráttum eftirfarandi:  

07:45 Leikskólinn opnar 

07:45 – 08:45 Móttaka, morgunmatur og frjáls leikur 

08:45 – 09:20 Róleg stund – samvera  

09:20 – 09:40 Ávaxtatími  

09:40 – 11:30 Hópastarf – útivera  

11:30 – 12:00 Hádegismatur 

12.00 – 14:00 Hvíld – róleg stund 

14:00 – 14:20 Síðdegishressing 

14:20 – 16:15 Útivera – val  

16:15 Leikskólinn lokar 

 

adalnskr_leiksk_2012.pdf
http://holabaer.leikskolinn.is/
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Skóladagatal 2020 – 2021  

 

Fjöldi deilda og nemenda  

Í Hólabæ er starfrækt ein deild og er börnunum skipt í 3 aldurskipta hópa. Boðið er upp á 4 – 8,5 tíma 

vistun fyrir börn eins til sex ára. Þegar þetta er ritað eru 13 börn á aldrinum eins – fjögurra ára í 

leikskólanum. 

Blái hópur 

Í Bláa hópnum eru yngstu börn leikskólans, sem eru fædd 2019 og seint á árinu 2018. Núna eru fjögur 

börn í bláa hóp. Áhersla er lögð á frjálsan leik, útiveru og samverustundir. Að auki fara börnin einu 

sinni í viku í listasmiðju og a.m.k. tvisvar í íþróttasalinn. Blái hópurinn er með sér forstofu til að ganga 

inn um, rými þeirra er á neðri hæð leikskólans og samanstendur það af forstofu, stóru leikrými og 

stofu þar sem hvíld er, auk salernisaðstöðu. Börnin borða á kaffistofu/vinnuaðstöðu starfsmanna. Lögð 

er áhersla á að alltaf séu tveir starfsmenn með hópinn, þó svo börnin séu fá.  
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Vikuskipulag Bláa hóps 

Græni hópur 

Græni hópurinn tekur við af Bláa hópnum og eru þar börn fædd snemma árið 2018 og seint á árinu 

2017. Núna eru fjögur börn í Græna hóp. Áhersla er lögð á leik, útiveru. hópastarf og samverustundir. 

Auk þess fer hópurinn einu sinni i viku í fimleika og í listasmiðju og a.m.k. tvisvar í íþróttasalinn. 

Græni hópurinn deilir forstofu með Rauða hóp og starfsmönnum leikskólans. Rými þeirra er á efri hæð 

leikskólans og samanstendur það af forstofu, stóru leikrými, þar sem hópastarf og samvera fer fram, og 

tveimur stofum sem bjóða upp á ákveðin verkefni/leik, auk salernisaðstöðu. Börnin borða í matsal 

grunnskólans. Að öllu jöfnu er einn starfsmaður með hópinn en mikið samstarf er með Rauða hóp.  

 
Vikuskipulag Græna hóps 

Rauði hópur 

Rauði hópurinn tekur við af Græna hóp. Í ár eru elstu börn leikskólans fædd árið 2016, en einnig eru í 

hópnum börn fædd snemma á árinu 2017. Fimm börn eru í Rauða hóp. Áhersla er lögð á leik, útiveru. 

hópastarf og samverustundir. Auk þess fer hópurinn einu sinni i viku í fimleika og í listasmiðju og 

a.m.k. tvisvar í íþróttasalinn. Rauði hópurinn deilir forstofu með Græna hóp og starfsmönnum 

leikskólans. Rými þeirra er á efri hæð leikskólans og samanstendur það af forstofu, stóru leikrými, þar 

sem hópastarf og samvera fer fram, og tveimur stofum sem bjóða upp á ákveðin verkefni/leik, auk 
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salernisaðstöðu. Börnin borða í matsal grunnskólans. Að öllu jöfnu er einn starfsmaður með hópinn en 

mikið samstarf er með Græna hóp.  

 
Vikuskipulag Rauða hóps 

Fjöldi kennara og stöðugildi 

Leikskólastjóri var ráðinn til starfa á vormánuðum og tók til starfa 1. ágúst síðastliðinn. Áður hafði 

sami einstaklingur stýrt bæði leik- og grunnskóla. Við skólann starfa í dag grunnskólakennari 

(leikskólastjóri) í fullri stöðu, leikskólakennari, einnig í fullri stöðu og fjórir leiðbeinendur í 

hlutastörfum. Samtals eru því stöðugildin 4,73 og erum við því vel mönnuð. Iðjuþjálfi er í hlutastarfi 

hjá okkur, eða í 20% stöðugildi. Ræstitæknir sinnir þrifum eftir að leikskóla er lokað og er í 40% 

stöðu. Þegar allt er talið eru því 5,33 stöðugildi.  

Starfsmenn Hólabæjar, starfsárið 2020-2021: 

 Bettina Seifert, leikskólakennari. Hefur umsjón með Rauða hóp. 

 Birna Björt, leiðbeinandi. Hefur umsjón með Bláa hóp á mánud. og föstudögum. Sinnir 

afleysingum. 

 Hafrós Huld Einarsdóttir, leiðbeinandi. Hefur umsjón með Bláa hóp á þriðjud., miðvikud. og 

fimmtudögum. Sinnir afleysingum.  

 Íris Ósk Sigþórsdóttir, leiðbeinandi. Hefur umsjón með Græna hóp. 

 Katla Sólborg Friðriksdóttir, leiðbeinandi. Hefur umsjón með Bláa hóp.  

 Ólafur Garðar Reynisson, ræstitæknir.  

 Sandra Rún Björnsdóttir, iðjuþjálfi.  

 Sonja Dröfn Helgadóttir, grunnskóla- og sérkennari. Leikskólastjóri. 

Öryggistrúnaðarmaður er sameiginlegur með grunnskóladeild og er Herdís Erna Matthíasdóttir. 

Trúnaðarmaður starfsmanna er Íris Ósk Sigþórsdóttir.  

Starfsmannafundir og starfsdagar 

Á skólaárinu 2020-2021 eru hefðbundir starfsdagar eins og fram kemur í skóladagatali. Tveir 

starfsdagar eru fyrir áramót, eða 17. ágúst og 12. október. Eftir áramót eru einnig tveir starfsdagar, 23. 
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apríl og 14. maí. Starfsmannafundir eru ávallt eftir að leikskóla er lokað eða kl 16:15-17:15 og eru þeir 

7 sinnum á starfsárinu. Sú nýbreytni verður í vetur að leikskólinn verður lokaður milli jóla og nýárs, 

frá og með 23. desember til 3. janúar.   

Karellen 

Karellen er kerfi sem tekið var inn nú á haustmánuðum. Í kerfinu er haldið utanum alla mætingu 

nemenda, hægt er að skrá hvernig barnið borðar, sefur og einnig er hægt að senda foreldrum póst. 

Foreldrar geta skráð fjarveru og/eða veikindi fyrir barn sitt, sem og sent starfsmönnum leikskólans 

póst. Það sem vekur yfirleitt mesta ánægju er að starfsmenn geta tekið myndir og merkt þá nemendur 

sem eru á myndinni og senda á þá foreldra sem um ræðir. Kerfið auðveldar og eflir allt 

foreldrasamstarf, þar sem yfirsýn foreldra eykst til muna.  

Svefn og hvíld 

Eftir hádegismat fara allir hópar í hvíld. Fyrirkomulag hvíldar fer eftir aldri og þroska barnanna í 

hverjum hóp, yngi börnin sofa, en þau eldri hvíla sig og hlusta á sögur eða tónlist. Svefn er skráður í 

Karellen þannig að foreldrar geti fylgst með. Á vef Heilsuveru má finna upplýsingar um svefnþörf 

einstaklinga á öllum aldri. Þar segir um börn 1-2 ára að þau þurfi 11-14 klst á sólarhring og börn 3-5 

ára þurfi 10-13 klst á sólarhring.  

 

Stefna leikskólans er sú að börn séu ekki vakin og eru foreldrar beðnir um að virða þá stefnu. Barn 

sefur af því það þarfnast svefnsins. Hér að neðan er grein Vibeke Mannische, sem er læknir og 

rithöfundur, þýdd af Sæunni Elfu Pedersen. Segja má að þessi grein sé orðin leiðarvísi margra 

leikskóla á Íslandi um svefn barna.  

Margir foreldrar leggja mikið á sig til þess að minnka miðdegissvefn barna sinni í góðri 

trú um að það sé nauðsynlegt til þess að barnið sofni fyrr á kvöldin. Margar rannsóknir 

https://vibekemanniche.dk/
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sýna að um helmingur foreldra reyna að minnka eða hindra það að barnið sofni eftir 

hádegi eða vekja barnið í miðjum svefni því þeir óttast það að ef barnið sofi eftir hádegi 

þá eyðileggi það nætursvefninn. En hádegissvefninn er mjög mikilvægur til þess að 

barnið fái góðan nætursvefn. Fái barn ekki hádegissvefn verður það orðið mjög þreytt 

seinni hluta dags og aukning verður á stresshormóninu kortisol, sem undir eðlilegum 

kringustæðum minnkar á næturnar og eykst svo að morgni til. Þegar barnið verður of 

þreytt eykst stresshormónið sem þýðir það að barnið á erfiðara en annars með að sofna. 

Þegar barnið er orðið mjög þreytt veldur það stressi og stresshormóna magnið eykst fyrir 

svefninn sem þýðir að barnið á erfiðara með að sofna. Skoða þarf hversu margra 

klukkutíma svefn barnið er að fá í heild á sólarhring. 

Foreldrum hættir til að vanmeta svefnþörf barna og oft hafa börn þörf fyrir meiri svefn en 

þau fá. Hádegissvefn er náttúruleg þörf og hluti af heildarsvefnþörf barns á sólarhring. 

Börn allt upp að 5 ára aldri geta haft þörf fyrir svefn eftir hádegi vegna uppsafnaðs 

langtíma skorts á svefni. 

Samkvæmt Vibeke er hádegissvefninn jafn mikilvægur og matur og ekki æskilegt að 

vekja barn í miðjum svefni. Hún líkir því við það að taka matardiskinn frá barni þegar 

barnið er búið að borða helminginn af matnum sínum. Þegar barnið er vakið eftir t.d. 

klukkustund þá er barnið í miðjum djúpsvefni og það hefur óæskileg áhrif á líðan 

barnsins í leik og starfi, það verður stressað , pirrað og órólegt sem hefur áhrif á samskipi 

þess við börn og fullorðna. Hádegissvefn barna er líka oft kærkomin hvíld frá annríki, 

hávaða og stressi, sérstaklega í leikskóla umhverfi. 

Upplýsingar um stoðþjónustu  

Trappa 

Reykhólahreppur er með samning við Skólaþjónustu Tröppu, um sérfræðiþjónustu. Umsóknir fara í 

gegnum leikskólastjóra, sem leitar til Tröppu um þá þjónustu sem óskað er eftir hverju sinni. 

Stjórnskipulag skólamála 

Fræðslunefnd er skipuð 3 fulltrúum sem eru pólitískt kjörnir af sveitarstjórn. Fulltrúar kennara, 

skólastjóra og foreldra eiga rétt til setu á fundum fræðslunefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hlutverk 

nefndarinnar er að marka stefnu Reykhólahrepps í skólamálum, fylgjast með og stuðla að því að 

skólanum sé tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu, aðbúnaður sé fullnægjandi og að unnið sé skv. 

lögum. 

Akstur með skólabíl 

Skólaakstur er skipulagður miðað við þarfir grunnskóladeildar, heimilt er þó að flytja leikskólabörn 

með skólabílum ef pláss er í bílnum enda lengist dagleg akstursleið skólabíls ekki eða einungis 

óverulega. Leikaskólabarn má fara með skólabílnum þegar það hefur náð 2 ára aldri. Bílstjórarnir eru 

Þráinn Hjálmarsson og Vilberg Þráinsson. Vilberg keyrir í Króksfjarðarnes og Þráinn keyrir í 

Gufudalssveit. Skólabílar koma að skóla rétt fyrir kl 08:30 og fara frá skóla kl 15:05 alla daga nema 

miðvikudaga þá fara bílarnir kl 14:10 og föstudaga fara þeir kl 12:55. Ef skólabíll á ekki að sækja 

https://trappa.is/
http://www.isafjordur.is/fjolskyldan/skolathjonusta_isafjardarbaejar/Stjornskipulag_skolamala
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barn, vinsamlegast látið bílsjóra vita tímanlega. Þráinn s: 434-7774/895-7774 og Vilberg s: 434-

7772/863-2059 

Skólareglur 

Mætingar barna 

Þegar barn kemur í leikskólann er mikilvægt að því sé fylgt inn og beðið þar til starfsmaður tekur á 

móti því. Þegar barnið er sótt þarf að láta starfsfólk vita, einnig þarf að láta vita ef einhver annar en 

foreldri sækir barnið. Mikilvægt er að tilkynna veikindi sem og ef barn er í leyfi, það má gera í 

gegnum Karellen. 

Vinnutími starfsmanna er skipulagður með tilliti til dvalartíma barnanna. Mikilvægt er að virða 

keyptan dvalartíma. Ef foreldrar eru ekki komnir, þegar 10 mínútur eru liðnar frá því að umsaminn 

vistunartími er útrunninn, er hringt heim. Foreldrum er gert að greiða aukagjald ef börnin koma of 

snemma eða þau eru sótt of seint. 

Reynt er að mæta óskum um breytingar á dvalartíma svo fljótt sem unnt er. Einnig er reynt að koma til 

móts foreldra/aðstandendur ef tímabundnar breytingar eiga sér stað.  

Æskilegt er að látið sé vita ef barnið mætir seinna en vant er og þá hvenær er von á því. Ekki er 

æskilegt að barn mæti á hvíldartíma, sem er frá 11:45-14:00, fer eftir hópum.  

Reglur um veikindi 

Leikskólinn er ætlaður frískum börnum og tekur mið af því að þau geti tekið fullan þátt í leik og starfi 

bæði úti og inni. Börn sem ekki eru fullfrísk ættu ekki að koma í leikskólann bæði vegna smithættu 

og til að draga úr vanlíðan barns. Ef barn veikist í leikskólanum, er forráðamönnum gert viðvart. 

Eins og þekkt er þá eru ung börn fremur kvefsækin og er það ávallt í höndum foreldrar hverju sinni 

hvort það sendi barn í leikskólann þegar svo er. Ef barn er ekki með hita og hresst að öllu öðru leyti, 

þá teljum við óhætt að taka á móti því, en við munum hafa samband við forráðamenn ef okkur líst 

þannig á að barn geti ekki tekið þátt í starfinu og/eða sýni skýr merki um vanlíðan, án þess að vera 

með hita.  

Þegar barn kemur ekki í leikskólann vegna veikinda er mikilvægt að foreldrar hringi í leikskólann og 

tilkynni veikindin, einnig má senda skilaboð í gegnum Karellen. Ekki er hægt að fá að vera inni til að 

fyrirbyggja veikindi.  

Ekki eru gefin lyf í leikskólanum nema til komi vottorð frá lækni um að lyfjagjöf sé nauðsynleg þann 

tíma sem barnið dvelur í leikskólanum. Ef barn hefur greinst með óþol, ofnæmi, astma eða einhvers 

annars sem krefst sérstakrar meðferðar, skal skila vottorði því til staðfestingar. Endurnýja þarf 

læknisvottorð á ársgrundvelli. 
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Foreldrasamstarf 

Góð samvinna foreldra og leikskóla er forsenda fyrir árangursríkri dvöl barnsins í leikskólanum og 

góðri líðan. Foreldrar bera meginábyrgð á uppeldi barna sinna, en leikskólanám er viðbót við uppeldi 

foreldra, en er ekki ætlað að koma í stað þess. 

Samvinna milli foreldra og leikskóla þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trúnaði og opnum 

samskiptum við báða foreldra. Markmið foreldrasamstarfs er að foreldrar fái sem bestar upplýsingar 

um þroska og stöðu barnsins í leikskólanum, stuðli að þátttöku foreldra í starfi leikskólans, auki 

samvinnu og samskipti leikskólans og heimilanna og veiti foreldrum upplýsingar um starfsemi 

skólans. 

Foreldrar eru ávallt velkomnir í leikskólann til þess að taka þátt í því starfi sem þar fer fram, í samráði 

við starfsfólk. Þeir eru sérstaklega boðnir í foreldrakaffi, í einkasamtöl, foreldrafundi o.s.frv. Hins 

vegar er staðan sú, vegna Covid-19, að heimsóknir eru verulega takmarkaðar. Vonumst við þó til að 

það taki enda sem fyrst.  

Foreldrafundir  

Foreldrafundur er haldin að hausti. Markmið fundarins er að kynna fyrir foreldrum helstu áhersluatriði 

í vetrastarfinu, hittast og virkja foreldrafélag. Vegna Covid-19 er í skoðun hvernig, og hvort, hægt 

verði að hafa þennan fund. 

Foreldraviðtöl 

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári og einnig þegar barn byrjar á leikskólanum. Umsjón viðtala er í 

höndum hópstjóra. Ef foreldrar óska eftir viðtali á öðrum tímum eða oftar er það velkomið. 

Foreldraviðtöl fara fram í október og apríl. 

Foreldraráð/foreldrafélag 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að við hvern leikskóla skuli vera foreldraráð en heimilt 

er fyrir fámenna skóla að hafa sömu stjórn í foreldraráði og foreldrafélagi. Þar sem Reykhólaskóli er 

sameinaður skóli með þrjár deildir; grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla, hefur verið eitt 

foreldrafélag/foreldraráð.  

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir 

er varða starfsemi leikskólans. Ráðið skal fylgjast með framkvæmd skólanámsskrár og annarra 

áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Einnig hefur foreldraráð umsagnarrétt 

um allar meiriháttar breytingar á leikskólastarfi. 

Í stjórn foreldrafélags/foreldraráðsins eru: 

- Bára Borg Smáradóttir, fulltrúi grunnskóla 

- Katla Tryggvadóttir, fulltrúi grunnskóla 

- Árný Huld Haraldsdóttir, fulltrúi leikskóla og gjaldkeri 
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Móttaka og aðlögun 

Skömmu áður en leikskólaganga barnsins hefst fá foreldrar/forráðamenn tölvupóst um boð í 

móttökusamtal í leikskólann. Móttökusamtal þarf alltaf að fara fram áður en aðlögun getur hafist. Í 

móttökusamtali er mælst til þess að foreldrar/forráðamenn mæti án barna. Vinnureglur leikskólans eru 

þær að ef um annað mál en íslensku ræðir þá fær leikskólinn aðstoð hjá túlki til þess að koma öllum 

upplýsingum vel og greinilega til skila. Starfsfólk gengur úr skugga um hvort nauðsynlegt sé að nota 

þjónustu túlka í samtölum. Móttökusamtalið fer þannig fram að starfsmaður fyllir út skjal með 

spurningum til foreldra/forráðamanna. Þar eru spurningar um barnið í brennidepli og leitast er við að 

kynnast barninu og fjölskyldu þess sem best áður en aðlögun hefst. Í samtalinu er einnig farið yfir það 

hver lykilpersóna fjölskyldunnar verður í aðlögunarferlinu. Lykilpersóna er ákveðinn starfsmaður sem 

verður tengiliður fjölskyldunnar á meðan á aðlögun stendur. Einnig eru foreldrar/forráðamenn spurðir 

hver muni vera til staðar meðan á aðlögun stendur og það er m.a. til þess að athuga hvort þurfi að 

notast við túlkaþjónustu í aðlögun. Foreldrar/forráðamenn eru þá beðnir um að láta vita ef eitthvað 

breytist á síðustu stundu varðandi hver kemur með barninu fyrstu dagana. Deildarstjóri sendir bréf um 

aðlögunarferlið til foreldra/forráðamanna í tölvupósti stuttu áður en aðlögun hefst.  

Aðlögun 

Mikilvægt er að barn fái góðan tíma til að aðlagast og kynnast starfi Hólabæjar. Aðlögun miðast alltaf 

við hvert barn fyrir sig en áætlunin gerir ráð fyrir eftirfarandi skipulagi: 

 Dagur 1: barn og foreldri/forráðamaður mæta klukkan 10:00 og eru til klukkan 11:00. 

 Dagur 2: barn og foreldri/forráðamaður mæta klukkan 10:00 og eru til klukkan 11:00, 

foreldri/forráðamaður bregður sér frá í smá stund. 

 Dagur 3: barn og foreldri/forráðamaður mæta klukkan 8:15, borða morgunverð. Barnið skilið 

eftir í 1-1,5 klst, fer eftir hvernig barnið bregst við. 

 Dagur 4: barnið mætir kl 8:15 og er skilið eftir hjá starfsmanni við morgunverðarborðið. 

Foreldri/forráðamaður kemur kl 11:15 og er með barninu í hádegismat.  

 Dagur 5: barnið mætir á sínum vistunartíma og er skilið eftir, það borðar morgunverð, 

hádegisverð og er lagt í hvíld. Hringt er í foreldri/forráðamann þegar barnið vaknar.  

 Dagur 6: gert er ráð fyrir að barn hafi lokið aðlögun og sé sinn vistunartíma. 

Sum börn þurfa að hafa forráðamenn með sér lengur en ofangreindan tíma. Ef vistunartími barns 

er styttri en skipulagið segir til um þá kemur/fer barnið á þeim tíma. Við biðjum vinsamlegast um 

að halda símanotkun í lágmarki á meðan á aðlögun stendur. Foreldrum/ forráðamönnum er ekki 

heimilt að taka myndir af öðrum börnum á leikskólanum en sínum eigin. Ekki er leyfilegt að vera 

með heita drykki innan um börnin. Vinsamlegast gætið þagmælsku og trúnaðar varðandi það sem 

þið sjáið og heyrið í leikskólanum. 
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Starfsáætlun skólaárið 2020 – 2021  

Þema starfsársins 

Á skólaárinu 2020-2021 verður unnið með með yfirþemað náttúran og það tengt inn á alla námsþætti 

að teknu tilliti til aldurs og þroska barnanna. Undirþemu eru sjórinn, jörðin og himinhvolfin. Eru þau 

tekin fyrir í þessari röð. Meginmarkmið þemans er virðing fyrir náttúrunni og umhverfisvernd. Auk 

þess að börnin kynnist því sem tilheyri hverju undirþema fyrir sig. 

Þær leiðir sem farnar verða til að ná að markmiðunum eru: 

 Unnið með texta/lög sem tengjast þemanu 

 Ýmiskonar listköpun þar sem áhersla er lögð á þemað 

 Verkefni unnin úr endurnýtanlegu efni 

Bækur sem verða lesnar í sögustundum verða tengdar við þemað og það sama á við um lög og þulur 

sem tengjast því á einhvern hátt. Farið verður í vettvangsferðir þar sem þemað verður tengt útinámi. 

Mat verður lagt á þemavinnuna með skráningu á verkefnum, hvernig til tekst með hvert þeirra.  

Samvera 

Daglega eru samverustundir í Græna og Bláa hóp. Þar er farið yfir daginn, hvað er gert, hvernig veðrið 

er, hvernig á að klæða sig fyrir útiveru, hvort allir séu mættir, sungið og fleira. Auk þess að kenna 

börnunum ný orð, þekkingu á vikudögunum o.fl. þá læra börnin m.a. í samveru að hlusta á hvert 

annað, taka tillit til hvers annars, sitja kyrr og bíða.  

Hópastarf 

Áhersla er lögð á hópastarf þar sem verkefni eru unnin sem tengjast hverju þema, en miðað við þroska 

og getu hvers hóps. Þar er fylgt eftir leiðarljósi er kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla, þar sem börnin 

fái tækifæri til að túlka sig og tjá á fjölbreyttan hátt, m.a. í gegnum leik, hreyfingu, mynd- og 

tungumál. Jafnframt að þar sem börn séu hvött til að tjá sig, hlusta á frásagnir, sögur, ljóð og ævintýri.  

Vinátta – Blær  

Vinátta – Blær felst í því að fyrirbyggja einelti með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti 

og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Lögð er sérstök áhersla á að ná til þeirra barna (og 

fullorðinna) sem verða vitni að einelti og hvetja þau til að bregðast við því. Unnið verður með Blæ í 

öllum hópum, en þetta er fyrsti veturinn sem unnið verður með Blæ.  

Lubbi  

Lubbi er íslenskur fjárhundur. Hann er duglegur að gelta og þá heyrist ,,voff - voff." En Lubba langar 

mikið til að læra að tala. Þá þarf hann að læra öll íslensku málhljóðin. Hann veit að þegar hann hefur 

lært þau öll losnar um málbeinið og hann getur leyst frá skjóðunni. Hann hefur örugglega frá mörgu að 

segja. Í Hólabæ er unnið með Lubba í öllum hópum.  

Lærum og leikum með hljóðin 
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Lærum og leikum með hljóðin er fjölbreytt framburðarefni eftir Bryndísi Guðmundsdóttur sem er 

ætlað börnum, foreldrum og fagfólki til að undirbúa rétta hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni 

fyrir lestur. 

Málhljóðin í íslensku eru kynnt til sögunnar í sömu röð og barnið tileinkar sér hljóðin og þyngdarstigið 

eykst um leið og leikið er í skemmtilegum æfingum í bókum, spilum og í smáforritum. 

 

PALS 

PALS er skammstöfun á enska heitinu Peer Assisted Learning Strategies, sem hefur fengið heitið á 

íslensku: Pör Að Læra Saman. Markmið aðferðarinnar er að hægt sé að þjálfa alla nemendur samtímis 

í lestri og stærðfræði með jafningjamiðaðri nálgun. PALS er fyrir 1.-6. bekk grunnskóla. Einnig hefur 

verið þýtt og staðfært K-Pals og stærðfræðipals fyrir elstu börn leikskólans. 

K-Pals er, eins og áður sagði, fyrir elstu börn leikskólans. Þar er lögð áhersla á hljóðgreiningu, 

umskráningu bókstafa í málhljóð og lestur stuttra texta og orða sem tengjast þeim málhljóðum sem um 

ræði hverju sinni. 

Stærðfræðipals leggur áherslu þjálfun talnahugtöka og í framhaldinu samlagningu og frádrátt. 

Útivera  

Farið er með börnin út a.m.k. einu sinni á dag, oft tvisvar. Leikskólalóðin er alls ekki nægilega góð en 

til stendur að endurnýja hana, teikningar eru tilbúnar og í haust verður byrjað á jarðvegsvinnu. Meðan 

á þeirri vinnu stendur getum við nýtt grunnskólalóðina.  

Val 

Í vali fá börnin að velja sér stöð til að vera á, í ákveðið langan tíma. Það getur verið að leika með 

dúkkur, byggja úr einingakubbum, bílar, púsla o.fl. Það getur einnig verið val í tengslum við það þema 

sem verið er að vinna með hverju sinni.  

Listasmiðja 

Allir hópar fara einu sinni í viku í listasmiðju. Þar eru unnin verkefni sem erfitt er að sinna inn á deild 

og eykur fjölbreytni í þjálfun barnanna, með margskonar efnivið, eigin sköpunarkraft og fjölbreytta 

tækni, sbr. aðalnámskrá leikskóla.  

Iðjuþjálfun 

Við erum svo lánsöm að það er iðjuþjálfi starfandi við leikskólann og kemur hann tvisvar í viku. Þá er 

hann með þjálfunarverkefni fyrir einstaka nemendur og/eða hópa. Hann hittir öll börnin, þó svo hann 

sinni markvissari þjálfun með þeim sem á þurfa að halda.  

Fimleikar  

Einu sinni í viku fara Græni og Rauði hópur í fimleika. Það er gert í samstarfi við tómstundastarf 

Reykhólahrepps og eru starfsmenn á þeirra vegum sem halda utan um starfið. Þetta hefur mælst mjög 
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vel fyrir og samræmist vel markmiðum aðalnámskrár, þar sem kemur fram að börn eigi að fá tækifæri 

til fjölbreyttrar hreyfingar.  

Ávaxtastund – matur  

Við leggjum áherslu á hollan og góðan mat. Sameiginlegt mötuneyti er með grunnskóladeild 

Reykhólaskóla og Barmahlíð, elliheimili Reykhólahrepps. Ávaxtastund er alltaf um miðjan morgun, 

um kl 09:20. Nemendur eiga þá rólega stund í framhaldi af samveru og fá ávexti.  

Afmæli 

Þegar barn á Hólabæ á afmæli, fær það að bjóða í ávaxtastund, öllum börnum leikskólans sem safnast 

saman í einu rými. Þá er bakki skreyttur og jafnvel bætt við einhverju, t.d. grænmeti, sem jafnan er 

ekki í hefðbundinni ávaxtastund. Barnið sem á afmæli fær kórónu, sem það fær að taka með sér heim, 

og afmælissöngurinn er sungin.  

Starfsmannstefna  

Í leikskóla sinnir allt starfsfólkið námi barnanna og talið nauðsynlegt er að nýta sér þann mannauð sem 

leikskólasamfélagið býður upp á hverju sinni. 

Markmið starfsmannastefnunnar er að í Hólabæ ríki gleði, góður starfsandi og gagnkvæm virðing. Til 

þess að ná þessum markmiðum leggjum við okkur fram við að bera virðingu fyrir hvert öðru, vinnum 

saman, sýnum hvert öðru stuðning og horfum ávallt til styrkleika hvers annars.  

Endur og símenntunaráætlun  

Markmið endur- og símenntunar í Hólabæ: 

 að símenntun taki mið af þörfum alls starfsfólks 

 að símenntun verði alltaf í samræmi við stefnu skólans og áhersluþætti hverju sinni 

 að efla þekkingu, hæfni, og starfsánægju starfsmannsins, að starfsmaður finni að hann þróist í 

starfi, öðlist öryggi og fái viðurkenningu fyrir starf sitt 

Í kjarasamningum er kveðið á um að starfsmenn skuli eiga kost á að sækja fræðslu- eða 

þjálfunarnámskeið. Starfsfólk er hvatt til þess að sækja námskeið og efla þekkingu sína. Starfsdagar og 

starfsfundir eru nýttir til þess að auka við þekkingu, miðla og samræma uppeldisaðferðir. 

Mat á leikskólanum 

Innra mat 

Innra mat veitir upplýsingar um stöðu leikskólans í ákveðnum þáttum og er ákveðið að hausti hvað skal 

meta og hvernig. Próf eru lögð fyrir börn leikskólans og eru þau nýtt til að vinna með einstaka þætti til 

umbóta. Einnig fylgja prófin börnunum, ef þú flytja á milli leikskóla og veita stuðning ef óskað er eftir 

stuðningi eða frekari greiningar. 



Skólanámsskrá Hólabæjar 2020-2021 

15 

 

Orðaskil er skimunarpróf sem metur orðaforða barna á aldrinum 18 til 38 mánaða og er lagt fyrir einu 

sinni á ári.  

Smábarnalistinn er stöðurpróf sem ætlað er að meta mál- og hreyfiþroska 15 mánaða til 38 mánaða 

barna með því að afla upplýsinga frá foreldrum þeirra. Foreldrar svara stöðluðum spurningum um mál- 

og hreyfifærni barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út. Prófið er lagt einu sinni fyrir.  

Hljóm-2 er skimunarpróf sem tekin eru hjá elsta árgangi leikskólans, að hausti og svo er endurmat að 

vori. Það metur hljóðkerfis- og málvitund barna í því skyni að greina þau börn sem eru í áhættu fyrir 

lestrarerfiðleika síðar. 

EFI-2 er málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Barn og kennari eiga rólega stund og skoða saman 

myndabók. Svör barnsins gefa vísbendinu um hvar það er satt í málþroskaferlinu. Þessi skimun kannar 

málskilning og tjáningarfærni barnsins og tilgangurinn er að finna þau börn sem þurfa á stuðningi að 

halda. Með því að finna börn með málörðugleika er hægt að bæta úr með snemmtækri íhlutun. 

Íslenski þroskalistinn er stöðupróf í hreyfi-, vitsmuna og málþroska. Það eru foreldrar sem svara 

stöðluðum spurningum er meta þroska barnsins á þeim tíma er listinn er fylltur út.  

TRAS er skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku tveggja til 

fimm ára barna. Listinn er upprunalega kominn frá sérfræðingum við norskan háskóla og 

sérkennslustofnanir og er notkun hans nú orðin útbreidd á Norðurlöndum. Góður málþroski skiptir 

miklu máli fyrir andlegan þroska barna, félagslega líðan og seinni lestrartileinkun. Með TRAS 

skráningunni er hægt að skima eftir frávikum í mál- og félagsþroska barnanna með fyrirbyggjandi 

íhlutun í huga. 

Starfsmannaviðtöl eru einu sinni á ári.  

Ytra mat 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið og eftir atvikum, sveitarfélög, bera ábyrgð á ytra mati. 

Ráðuneytið gerir áætlun fyrir hverja úttekt þar sem fram kemur tilgangur, helstu viðmið og áherslur 

úttektar. Reykhólaskóli var í ytra mati skólaárið 2017-2018. Mennta- og menningarmálanefnd 

Reykhólahrepps hefur, í umboði sveitarstjórnar, eftirlit með því að starfsemi leikskólans samræmist 

lögum um leikskóla, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. 

Áætlanir  

Eineltisáætlun 

Markmið eineltisáætlunar Hólabæjar er að skapa starfsmönnum öruggt og gott starfsumhverfi. Allir 

starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og að þeir sæti ekki kynferðislegri 

áreitni, einelti eða öðru ofbeldi. Farið er eftir eineltisáætlun Reykhólahrepps er finna má á heimasíðu 

hreppsins.  

file:///C:/Users/Hólabær/AppData/Local/Temp/Eineltis%25C3%25A1%25C3%25A6tlun_vegna_starfsmanna_Reykh%25C3%25B3lahrepps.pdf
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Einelti er endurtekin neikvæð eða illkvittnisleg hegðun eins eða fleiri einstaklinga sem beinist gegn 

ákveðnum einstaklingi eða hópi sem á erfitt með að verja sig. Ekki er um að ræða einangraðan atburð, 

heldur samfellt ferli atburða sem nær yfir tiltekið tímabil. Þolandinn upplifir kerfisbundna hegðun af 

hálfu gerenda sem er til þess fallin að niðurlægja, móðga, gera lítið úr, særa, mismuna eða ógna 

þolandanum. 

Starfsmaður sem verður fyrir einelti, eða starfsmaður sem verður vitni að einelti, skal snúa sér hið fyrsta 

til næsta yfirmanns og tilkynna um atvikið þar sem erfiðara getur reynst að leysa málið eftir því sem 

lengri tími líður frá því að áreitni hófst. Starfsmaður á einnig kost á því að snúa sér til trúnaðarmanns á 

vinnustaðnum og það er gjarnan eina leiðin ef gerandi er yfirmaður þolandans. 

Skýrar starfsreglur og vel afmörkuð ábyrgðarsvið eru mikilvægur liður í því að fyrirbyggja einelti á 

vinnustað. Allir starfsmenn vinnustaðar eru samábyrgir um að móta jákvætt starfsumhverfi og góðan 

vinnuanda, sýna hverjum öðrum stuðning og samstöðu. 

Forvarnaráætlun 

Forvarnir eru í eðli sínu víðtækar og ná til flestra þátta í daglegu lífi okkar. Forvarnir eiga að spanna 

allt lífsskeið fólks og hafa velferð og farsæld íbúanna að leiðarljósi. Jafnrétti og fordómaleysi þarf að 

einkenna forvarnir. Sýnt hefur verið fram á margvíslegan ávinning útivistar, íþrótta og tómstunda með 

tilliti til lýðheilsu. Tryggja þarf að allir geti notið þess að ástunda heilbrigt líferni án tillits til efnahags, 

fötlunar, aldurs eða kynferðis. Leggja þarf áherslu á fræðslu um vímuvarnir og að upplýsingar um 

úrræði séu aðgengilegar. Bjóða þarf foreldrum upp á fræðslu og stuðning þannig að þeir eflist í 

uppeldishlutverkinu. Foreldrar eru og verða sterkustu fyrirmyndirnar. Þeir þurfa að setja börnum 

skýran ramma og fara eftir lögum og reglum. Þá þurfa foreldrar og allir þeir sem koma að uppeldi 

barna að vera í góðri samvinnu.  

Fyrirmyndir finnast einnig í samfélaginu, utan heimilis. Samfélagið þarf að vera meðvitað um ábyrgð 

sína, að við gerum öll gagn í forvörnum. Þeir sem eldri eru þurfa að vera þeim yngri fyrirmyndir í einu 

og öllu og senda skýr skilaboð. Við berum öll ábyrgð. 

Rýmingaráætlun 

Rýmingaráætlun skólans hangir upp á vegg víðsvegar í leikskólanum og er starfsfólk hvatt til að kynna 

sér áætlunina.  
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Viðbrögð við eldsvoða 

 ef eldur brýst út þá skal nærstaddur strax reyna að ráða niðurlögum hans með 

brunavarnarbúnaði skólans 

 tilkynna skal strax og mögulegt er, ef elds verður vart þó um lítinn eld sé að ræða. (Ræsið 

brunakerfið) 

 þurfi að fara út í gegnum hita á reyk, ber að fara með gólfum, þ.e. skríða 

 sum börn forðast hættuástand með því að fela sig. Þess vegna þarf að leita gaumgæfulega að 

þeim, á öllum hugsanlegum stöðum. 

Áfallaáætlun  

Áfallaáætlun er unnin af leikskólastjóra í samráði við starfsfólk og utanað komandi aðila þegar 

skipuleggja þarf áfallahjálp barna og starfsfólks Hólabæjar, að teknu tilliti til aðstæðna hverju sinni 

þegar viðbrögð við áföllum eru ákveðin.  

Nokkur dæmi um atvik sem valda áfalli 

 dauðsföll 

 langvarandi og alvarleg veikindi 

 slys og afleiðingar þeirra 

 félagslegar aðstæður sem leiða til aukins álags á heimili barns s.s. skilnaður, flutningar, 

vímuefni, atvinnuleysi, ofbeldi og misnotkun.  

Viðbrögð við áföllum 

 leikskólastjóri leitar staðfestingar á andláti, slysi, veikindum eða örðum ástæðum 

 áfallaráð kallað saman þegar það á við 

 starfsmönnum, foreldrum og börnum sagt frá atburðinum 

 leikskólastjóri sér um að upplýsingar berist til heimila 

 hlúð er að börnum og starfsfólki leikskólans eftir atvikum. 

Þegar áfall verður í leikskólanum sem tengist barni, fjölskyldu þess eða starfsmanni og fjölskyldu hans 

er mikilvægt að öll skilaboð berist strax til leikskólastjóra eða staðgengils hans. Leikskólastjóri eða 
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staðgengill hans kallar saman áfallaráð ef þurfa þykir og skipuleggur með hvaða hætti skuli brugðist 

við og stjórnar aðgerðum.  

Helstu aðgerðir áfallaráðs við áföllum 

 að leita til prests, sálfræðings eða annarra sérfræðinga og stuðningsaðila sem þurfa að koma 

inn í leiksólann til aðstoðar 

 meta þarf á hvaða hátt skuli brugðist við með því að safna upplýsingum sem fengnar voru frá 

fyrstu eða ábyggilegum leiðum 

 miðla upplýsingum, útdeila verkefnum og halda utan um þá vinnu.  

Leikskólastjóri er alltaf eini tengiliðurinn við fjölmiðla eða aðila utan skólans ef þeir leita eftir 

upplýsingum um áföll sem varða börn, fjölskyldur þeirra eða starfsfólk.  

Áætlun um hvað skuli gera ef slys verður í leikskólanum 

 beitið fyrstu hjálp og látið hringja á sjúkrabíl ef um alvarlegt slys er að ræða 

 yfirgefið ekki þann slasaða, sendið heldur eftir aðstoð 

 reynið að hlúa að hinum slasaða eftir því sem hægt er 

 verið yfirveguð og bregðast fumlaust og örugglega við aðstæðum 

 ef farið er með barn til læknis ber að hringja í foreldra/forráðamann og látið vita 

 Reykhólahreppur greiðir fyrir fyrstu heimsókn á slysadeild/hjá lækni. 

Slysaskráning 

Í barnahóp geta alltaf orðið óhöpp og slys og ef það kemur fyrir eru foreldra látnir vita. Ef fara þarf 

með barn á slysadeild ber leikskólanum að tilkynna slysið til lögreglu og gefa skýrslu. Sérstök 

eyðublöð eru til sem fylla á út þegar um slys er að ræða, einnig er það skráð í dagbók í Karellen. Sá 

starfsmaður sem kann að verða vitni að slysinu fyllir út eyðublaðið (og skráir í Karellen) sem síðan er 

varðveitt í möppu hjá leikskólastjóra. Minni háttar óhöpp eru einungis skráð í Karellen. 


